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De leukste Sport- en Spelweek van het Noorden

Dorpsomloop
Tennis
Het was erg vroeg donderdagochtend. De
fanatiekelingen begonnen om 9.00 uur op de
tennisvelden. Herma Ensing (ploeg Mulder) nam
tijdens het spel nog een slok koffie zodat het nog
beter ging. “Aah Siebe” riep Radboud Bisschop
(ploeg Zeubring) toen Siebe vd Laan (ploeg Roossien)
hem liet rennen.
Het echtpaar Gottschal (ploeg Daniels) deden het op
de ochtend het best, en namen de punten mee.

Brinkloop
De dorpsomloop spellen waren gespeeld en de
brinkloop kon beginnen. Of zoals Roland (CD) zei,
het gras kon omgespit worden!
De mini’s wouden zo graag dat ze begonnen met
een valse start. Alle stokjes werden foutloos
overgegeven. Ze gingen als een speer!
De categorie 12 t/m 15 jaar verschenen als tweede
aan de start. Ook deze toppers hebben het
hartstikke goed gedaan.
Als laatste mochten de volwassenen sprinten over
de brink. De drie races werden bij elkaar op geteld
en zo kwam er een gedeelde winnaar uit.

Iedere wijk had weer ontzettend leuke spellen bedacht!
@Bijmolen: Dit spel begon met logisch nadenken met pallets
en planken. Daarna werden tennisballen vervoerd richting de
eindstreep, daar moesten de ballen in de kleur emmer van de
eigen ploeg worden gegooid. Kwam de bal in een andere kleur,
gingen de punten naar die ploeg.
@De Jong: Bij dit spel was de ploegleider de pineut, deze kreeg
met dank aan de deelnemers een volle laag ranja over zich
heen. De deelnemers moesten geblinddoekt door het parcours
kruipen en aan het einde dikke punten scoren.
@Daniels: Eerst de autoband wisselen zodat de auto het
parcours kon rijden met een geblinddoekte chauffeur. Het doel
was om met die auto de domino pallets om te rijden. Volgens
Clara Klinkers (ploeg Zeubring) moest het publiek niet te hard
blazen.
@Zeubring: Hierbij waren er verschillende onderdelen te doen.
De ballen werden vervoerd via de verschillende onderdelen en
uiteindelijk was het aan de ploegleiders om uit te zoeken welk
eindvak de meeste punten opleverde.
@Roossien: De deelnemers mochten het zwembad in. Bij
ploeg De Jong kwamen de bikinibroekjes van de
ploegleidersact weer tevoorschijn. Bierkratten werden over de
stormbaan vervoerd waarmee de ploegleiders uiteindelijk een
puzzel moesten maken. Boven de watermat konden bananen
geplukt worden voor extra punten.
@Mulder: De deelnemers werden in trekkerbanden gerold. Bij
het buikschuiven kon je liters water verdienen die uiteindelijk
in een ton moesten belanden. De ploeg met het meeste water
won.
Eindspel@Brink: Het bekende ‘laatjes spel’. Elke ploeg moest 8
opdrachten uitvoeren waarbij het publiek betrokken kon
worden. Mannen werden omgetoverd tot prachtige vrouwen,
bh’s en riemen werden verzameld, kinderen werden ingezet
en er moesten vragen beantwoord worden. Een leuk, actief
spel voor zowel jong & oud als deelnemers & publiek!
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Wist u dat?

De jongste deelnemers gingen van start. Justin
Landkroon (ploeg Roossien) gooide 80 uit, heel knap! En
Ivar de Haan (ploeg Mulder) gooide in 4 pijlen uit, de
toekomstige van Gerwen!
Twee keer hadden twee ploegen dezelfde score, dus
moest er nog een keer gegooid worden met 1 pijl. Wie
het hoogst gegooid had ging door.

•

Bij de jeugd gooide Pim Veltink (ploeg Bijmolen) zich
dood met 140. Oscar Tiel (ploeg Zeubring) had thuis
heel goed geoefend, maar tijdens de S&S is het iets
spannender.
Kevin Pauwels (ploeg De Jong) gooide bij de
volwassenen 180, maar gooide zich helaas hiermee
dood, wat een pech! Luuk Hoven (ploeg Mulder) had
zijn eigen fanclub mee, maar ze moedigden ook andere
spelers aan.

Klaverjassen
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Het klaverjassen ging door tot na twaalven. Ook waren
er weer 12 vrije deelnemers deze avond.
Geconcentreerd, maar gezellig, zaten de ploegen weer
aan hun tafels. De organisator Sjaak Mes hield de boel
goed in de gaten.
De eerste prijs bij de vrije deelname ging naar Dries
Steenbergen met 7022 punten. Met 6477 punten kwam
Anno Ottens op de tweede plaats. Voor Gerrit Bazuin
was de derde plek met 6341 punten. De poedelprijs is
gegaan naar Els Bruggeling met 5372 punten. Allemaal
gefeliciteerd met jullie prijzen!
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Mulder

De roze auto ontvreemd was door ploeg Bijmolen,
maar ploeg De Jong chantagemateriaal had om de
auto terug te krijgen. Zij hadden alle shirts van ploeg
Bijmolen in een boom gehangen, maar welke
boom???
Deelnemers van de fietsoriënteringsrit zelf een pen
mee moeten nemen!
Woensdagavond een zilver en goudkleurig horloge is
verloren bij de sporthal. De eerlijke vinder zal
beloond worden. Neem contact met ons op!
Luuk Hoven dit jaar voor het darten z’n enkels heeft
ingetaped
Egbert Mulder tijdens de brinkloop geen afscheid
van het stokje kon nemen
Arjan Popken vandaag jarig is, gefeliciteerd!
Harma Schoo haar fietssleutel kwijt was maar bleek
dat ze de trainingsbroek van Dennis Hoster aan had
De jury van de playbackshow unaniem had besloten
dat CD de playbackshow had gewonnen
Het dartteam van Annen 6 juni een
promotiewedstrijd speelt voor de eredivisie
Groningen Drenthe
De juryleden bij het darten linkshandig moesten zijn
donderdagavond
De Wipe-out baan van ploeg Roossien naar de
bodem van het zwembad gezonken is
Henk Kuipers & Andrééé Graafstra (ploeg De Jong)
vandaag bij het voetbal graag een links en recht
beckspier willen
Rens Anninga blij was met zijn bijna 9-darter, maar
ook niet zo gek vanaf 301 volgens Gert Schoo
Nienke Boers later darter wil worden en oefent in
het café van opa & oma Boers
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